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Absztrakt
Miután a Recep Tayyip Erdoğan által vezetett Igazság és Fejlődés Pártja (Adalet ve Kalkınma Partisi, 
AKP) 2002-ben hatalomra került, Törökország külpolitikája éles fordulatot vett. Az új megközelí-
tés egy multidimenzionális alapokon nyugvó asszertív, független és ambiciózus külpolitikát keltett 
életre, aminek egyik sarokköve az a puha hatalmi (soft power) politika, aminek keretében Ankara 
a közel-keleti térségben igyekszik magát a muszlim világ vezetőjeként pozícionálni, de egyben a 
nyugat-európai török közösségeket is proxyként használni saját céljai érdekében. Ez a tanulmány 
adatokkal alátámasztva ismerteti, hogy a hollandiai és németországi török közösség esetében a török 
proaktív diaszpórapolitika egyik legfőbb célja, hogy a kettős lojalitás kialakításával a befogadó álla-
mokba való integráció meggátolásával hídfőállásokat építsen ki. Kellően szemlélteti mindezt, hogy a 
kettős állampolgárságú, ám már Nyugat-Európában született és szocializálódott török bevándorlók 
támogatása nélkül a 2017-es alkotmánymódosító népszavazás, és ezáltal Erdoğan hatalomkoncent-
rációja is sikertelen lett volna. „Ankara hosszú karja” (langer Arm van Ankara) legfőképp abban ölt 
testet, hogy a vizsgált két országban a vallási, edukációs és kulturális tevékenységet ellátó – és meg-
kerülhetetlen befolyású – szervezeteket (például a Diyanetet és a Millî Görüşt) az államapparátus 
inkorporálta s ezáltal a török állam legfőbb soft power eszközévé váltak. A tanulmány végül arra is 
rámutat, hogy a török diaszpóra-politika oly mértékben vált sikeressé Hollandiában, hogy a parla-
mentben a DENK nevű párt 2017 óta nyíltan a török állam érdekeit képviseli.
Kulcsszavak: Törökország, soft power, vallás, diaszpóra-politika, integráció

1  Biró András, nemzetközi kapcsolatok elemző, a XXI. Század Intézet kutatója.

Abstract
After the Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) led by Recep Tayyip 
Erdoğan came to power in 2002, Turkey’s foreign policy took a sharp turn. The new approach 
established an assertive, independent, and ambitious foreign policy based on multidimensional 
foundations. A new soft power policy became one of the cornerstones of this new approach, within 
the framework of which Ankara not only seeks to position itself as the leader of the Muslim world 
in the Middle East, but also uses Western-European Turkish communities as proxies for its own 
purposes. This study, supported by data, expounds that one of the main goals of the proactive 
diaspora policy regarding the Turkish community in Germany and the Netherlands is to build 
bridgeheads by creating dual loyalty for the Turkish state by preventing integration into the host 
states. It is sufficiently illustrated by the fact that without the support of those Turkish immigrants, 
who hold dual citizenship but were born and socialized in Western Europe, the 2017 constitutional 
referendum, and thus Erdoğan’s concentration of power, would have been unsuccessful. The „Long 
arm of Ankara” (langer Arm van Ankara) is mainly embodied in the fact that in the two examined 
countries, the organizations providing religious, educational, and cultural activities – and with 
an inescapable influence – (for example Diyanet and Millî Görüş) were incorporated by the state 
apparatus, and thus became the main soft power tool of the Turkish leadership. Finally, the study 
also points out that the Turkish diaspora policy in the Netherlands has become successful to such an 
extent that the so-called DENK party openly represents the interests of the Turkish state since 2017 
in the parliament.
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1. Bevezetés
A török külkapcsolatok 2003 utáni paradigmaváltását nehéz egy szóval jellemezni: egyesek kissé 
túlzóan neooszmanizmusnak2 nevezik, mások egyedülálló török modellről beszélnek, míg megint 
mások az iszlamizmus3, a pántürkizmus4 és az oszmán imperializmus ötvözeteként definiálják a  
Recep Tayyip Erdoğan nevével fémjelzett aktívabb külpolitikát (Egeresi, 2016. pp. 119–120).

2  Egy imperialista alapokon álló politikai ideológia, amely az Oszmán Birodalom fennhatósága alá egykor tartozó területeket is a 
modern török állam befolyási övezetének tekinti, és emiatt nagyobb politikai szerepvállalást szorgalmazna. A legtöbb szakértő – 
köztük Egeresi Zoltán – azonban irredenta jellege miatt túlzónak találja ezen ideológiát, amit a török kormányok is kategorikusan 
kizárták.

3  Az iszlamizmus egy modern politikai ideológia, amely az iszlám vallását használja fel érveléséhez és céljai eléréséhez. A közhi-
edelemmel ellentétben az erőszak legitimációja nem sarokköve az iszlamizmusnak, az pusztán egy taktikai elemnek tekinthető, 
amit egyes aktorok célravezetőnek tarthatnak a saría alapú iszlám kormányzat megteremtése érdekében. Más iszlamista csoportok 
szerint az erőszak alkalmazása zsákutcába vezet (például a tunéziai liberális iszlamista Rasid Gannúsi által vezetett Ennahda 
Mozgalom szerint), ami alapján levonható a következtetés, hogy a különböző iszlamista csoportok eltérő taktikákat alkalmazhat-
nak, azonban a stratégiai cél (vagyis az iszlám jogon alapuló állam megteremtése) azonos (Jany, 2016. pp. 96–97).

4  Egy, az eredetileg a 19. században teret nyerő politikai–kulturális mozgalom, amely a Törökországon kívül élő török etnikumú, 
nyelvű és kultúrájú népek egyesítésére, és egységes török identitásának kialakítására törekedett.
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Jelen tanulmány alapvetően azt a kérdés akarja körüljárni, hogy a puha hatalom (soft power) tudatos 
alkalmazásával az Erdoğan vezette AKP-kormányok hogyan voltak képesek az egykoron Hollandi-
ába és Németországba települt vendégmunkások leszármazottjait a török állami érdekek szolgálatá-
ba állítani. Ennek első, és legeklatánsabb példája a 2017-es alkotmánymódosító népszavazás során 
volt tetten érhető, amelyen a Nyugat-Európában élő – sok esetben többed-generációs – törökök tá-
mogatása nélkül Erdoğan képtelen lett volna hatalmának további centralizációjára, vagyis a köztár-
sasági és a miniszterelnöki pozíció összevonására. Ezen esemény szinte sokkoló módon hívta fel arra 
a figyelmet, hogy az európai török diaszpóra kettős lojalitással rendelkezik az őket befogadó ország, 
valamint a török állam irányába is. Mindez azonban egy hosszú folyamat részeként következett be: 
a ’70-es évektől kezdve egy sor vallási, edukációs és kulturális tevékenységet ellátó szervezet játszott 
kulcsszerepet abban, hogy az egyre növekvő, török gyökerekkel rendelkező hollandiai és németor-
szági diaszpórának jelentős része aktívan támogatja az ankarai vezetés külpolitikáját. Ezen szerve-
zetek közül különösen érdemes kiemelni a Törökországi Vallási Ügyek Igazgatóságát (Diyanet İşleri 
Başkanlığı, a továbbiakban röviden Diyanet), valamint a Millî Görüş szervezetet. Jelen tanulmány 
ezen két szervezet tevékenységet igyekszik bemutatni Hollandiában és Németországban, hiszen 
mindkét ország esetében egy kiterjedt hálózatról beszélhetünk, ráadásul a mecsetek többségének 
igazgatása által képesek a muszlim hívők tömeges mértékű befolyásolására is. Noha a két szervezet 
az 1970-es évek óta egymással is versengett, Erdoğan 2003-as hatalomra kerülése óta elmosódott a 
határvonal köztük, és gyakorlatilag Ankara legfőbb puha hatalmi képviselőivé váltak Európában. 
Hollandiában a helyzet már egyenesen odáig eszkalálódott, hogy – egyes szakértők szerint – a török 
elnök érdekeit nyíltan képviselő szatellit-párt, a DENK 2017 óta a holland parlamentben ül. 

2. A török soft power politika alappillérei
A 2000-es évek során Törökország a tömegkommunikáció és a közösségi média terén is aktívabb 
szereplővé vált, aminek immáron globális jelentősége is van. Az AKP-kormányok felismerték, hogy 
a globális politika immáron intellektuális és ideológiai háborúvá is vált, ezért az értelmezés mo-
nopóliumát nem szabad meghagyni a külföldi médiumoknak. Az Egyesült Államokban a CNN, 
az Egyesült Királyságban a BBC, Oroszországban a Russia Today, Kínában a CCTV, Németor-
szágban a Deutsche Welle, az arab világban pedig az Al-Jazeera egymással is versengő, rendkívül 
olajozottan működő médiabirodalomként vett részt abban, hogy az adott országok hatékonyabban 
kommunikálják érdekeiket a nemzetközi közvélemény felé. A török vezetés pedig úgy döntött, hogy 
ideje megteremteni azt a kommunikációs hidat, amely összeköti Törökországot a világgal, belső né-
zőpontból magyarázza az ország politikáját és egyben elősegíti a pozitív percepciók kiépülését is. Így 
jöttek létre olyan intézmények, mint a TRT World vagy az Anadolu Ügynökség, amelyek szintén a 
török soft power eszközeivé váltak (Ekşi & Erol, 2018).

Az AKP a kezdetektől fogva azon az állásponton volt, hogy a nyilvános diplomácia intézménye-
sítésével az ország érdekeit szolgáló eredményeket lehet elérni a 21. század globális politikájában 
is. Ennek kontextusában említés szintjén érdemes felsorolni azokat a szervezeteket, amelyeket az 

AKP hozott létre, és amelyek Hollandiában és Németországban egyaránt aktívak. Ide sorolható a 
kétoldalú német–török gazdasági befektetéseket bátorító Nyilvános Diplomáciai Hivatal Elnöksége 
(Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu, KDK), a török kultúra, történelem, nyelv és irodalom 
ismertetésére és tanítására specializálódott Yunus Emre Intézet (Yunus Emre Enstitüsü), valamint a 
Külföldi Törökök és Kapcsolódó Közösségek Elnöksége (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı, YTB) is, amely egy érdekvédelmi szervezet formájában az anyaországon kívüli törököket a 
kívánja megvédeni a befogadó országba való asszimilációtól (Ekşi & Erol, 2018).

A soft power erejét nehéz megmérni és számszerűsíteni, hiszen a különböző szabadság-indexektől 
kezdve, az adott ország gazdasági erősségén és diplomáciai reputációján át egészen a nemzeti konyha 
sajátosságain és az egy főre jutó Nobel-díjasokig sok szempontot figyelembe lehet venni. Törökor-
szág esetében – földrajzi szempontokat szem előtt tartva – az Oszmán Birodalom fennhatósága alá 
tartozó egykori területekhez fűződő viszony, a környező türk népekhez kötődő kulturális affinitás, 
valamint a nagylétszámú Európában élő török diaszpóra kellően erős alapot nyújtott ahhoz, hogy 
Törökország soft power nagyhatalommá váljon. Az úgynevezett IfG-Monocle Index soft power erős-
ségét kutató felmérései arra a következtetésre jutottak, hogy noha 2010 óta Törökország a világ 
harminc legbefolyásosabb állama közé tartozik ilyen téren, a nemzetközi megítélés romlása miatt az 
ország veszített vonzerejéből. A kritikát megfogalmazók szerint ehhez főképp a demokratikus rend-
szer eróziója, a kurd kisebbséggel kapcsolatos reformok elakadása, valamint a gülenisták üldözése 
és Törökország gazdasági megroppanása járult hozzá (Çevik, 2019). A Törökországon kívüli világ 
esetében tehát megállapítható, hogy az ország soft power ereje csökkent, azonban azon tényt sem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az AKP minden korábbinál erősebb politikai tőkét képes ková-
csolni az asszertív diaszpóra-politikájából. A 2017-es alkotmánymódosítási népszavazás során bebi-
zonyosodott, hogy a török kormány puha hatalmi politikája olyan intenzíven van jelen Európában is, 
hogy az az ország 20. századi történelméhez viszonyítva precedens nélküli hatalomkoncentrációra 
jogosította fel Erdoğant.

Az AKP sikere abban is rejlik, hogy több csatornán keresztül igyekszik befolyásolni az Európában 
élő török muszlimokat: egyszerre próbál kulturális, vallási és nacionalista hangon megszólalni, és 
noha a különböző szervezetek eltérő eszközöket és taktikai elemeket használhatnak, a stratégiai 
cél azonos, ami nem más, mint a török állam iránti kettős lojalitás megteremtése. A török kormány 
egyszerre törekszik arra, hogy magát az etnikailag török származású bevándorlók, valamint az isz-
lámellenes erőkkel szembeni küzdelem védőszentjeként is pozícionálja (Adar & Yenigün, 2019).

A török soft power gépezet egyik legfontosabb fogaskereke mind Hollandiában, mind Németország-
ban a Nemzeti Vízió, vagyis a Millî Görüş szervezet, amelyet a késői 1960-as években Necmettin 
Erbakan, – Erdoğan politikai mentora – azzal a céllal alapított, hogy Törökország oszmán–muszlim 
örökségét felhasználva egy modern etno-vallási alapokon nyugvó török nemzeti identitást hozzon 
létre (White, 2014). Erbakan az évtizedek során féltucat pártot alapított (MNP, MSP, RP, FP, SP), 
amelyeket sorra betiltottak, hiszen Törökország parlamentáris módon való újraiszlamizálását a kato-
nai és jogi hatóságok is ellenezték, mivel indoklásuk szerint ez a cél a Török Köztársaság szekuláris 
alapelveit veszélyeztette (Sunier & Landman, 2015). 
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Az 1990-es évek közepén az Erdoğan vezette Igazság és Fejlődés Pártja gyakorlatilag a Millî Görüş 
mozgalom kettéválása nyomán alakult ki, aminek oka éppen az volt, hogy Erdoğan akkoriban mo-
deráltabb és liberálisabb iszlámfelfogást akart képviselni a politikában. Erbakan politikai karrierje 
rövid miniszterelnöksége után (1996 és 1997 júniusa között) végleg zátonyra futott, ami azzal járt 
együtt, hogy Erdoğan 2003-as hatalomra kerülése után egyre inkább befolyása alá tudta vonna a 
Millî Görüş radikálisabb szárnyát is. Ennek több oka is volt: egyrészről az évek alatt Erdoğan maga 
is nyitottabbá vált az iszlamizmus politikai programja felé, másrészről Erbakan pártja 2008-ban ki-
esett a parlamentből, ráadásul az egykori alapító 2010-ben meg is halt, ennek folyományaképp pedig 
a 2003 óta regnáló török elnök teljes mértékben inkorporálta a Millî Görüşt, és a török állam egyik 
legfőbb soft power eszközévé tette (White, 2014).

3. Identitásválság, mint a probléma gyökere
Természetesen mind Hollandia, mind Németország esetében elmondható, hogy nem lehet egységes 
monolit, koherens tömbként kezelni a helyi törökországi származású kisebbséget, miután ez sem 
etnikailag (törökök, kurdok, arabok), sem az iszlám interpretációját (szunniták, síiták, keresztények, 
aleviták), sem mozgalmi szempontból (ide sorolhatók például a gülenisták és a szülejmandzsik) te-
kintve nem lenne igaz (Østergaard-Nielsen, 2001). Tehát a köznyelvben egységesen „törökként” el-
könyvelt kisebbség rendkívül sokszínűnek tekinthető, azonban a statisztikák mégis arra világítanak 
rá, hogy a török gyökerű diaszpóra többsége Hollandiában és Németországban aktívan támogatja 
Erdoğant, ahogyan ez a 2017-es alkotmánymódosító népszavazás során megmutatkozott. Hollan-
diában a török–holland kettős állampolgárok 51%-a vett részt a népszavazáson, akiknek 71%-a tá-
mogatta a politikai rendszer megváltoztatását (Dutch News, 2017), míg Németországban a kettős 
állampolgárok 49%-os részvételi aránya mellett 63% támogatta Erdoğan teljhatalmi ambícióit (De-
utsche Welle, 2017). Kontrasztként azt is érdemes kiemelni, hogy Törökországban a rendkívül ma-
gas, 85%-os részvételi arány mellett a lakosságnak mindössze 51,1%-a vélekedett hasonlóan (BBC, 
2017). Mind a holland, mind a német közbeszédet sokkolták az eredmények, és okkal merültek fel 
olyan kényelmetlen kérdések, amelyek arra akartak választ találni, hogy a jóléti és demokratikus 
nyugati társadalmakban szocializálódott többed-generációs török bevándorlók többsége hogyan le-
het képes támogatni a sui generis szekularizált, török demokrácia5 alappilléreinek megváltoztatását. 

Természetesen azt ki kell emelni, hogy egy rendkívül komplex és szerteágazó problémáról van szó, 
amit a tanulmány terjedelmére való tekintettel nem lehet kellő mélységig megvizsgálni, ám a téma 
szakértői körében konszenzus uralkodik afelől, hogy a legtöbb nyugat-európai kormány integrációs 
stratégiájának hiánya, valamint a bevándorlók beilleszkedési hajlandóságának alacsony foka együt-
tesen járultak hozzá a napjainkra kialakult helyzethez. A témával foglalkozó szakirodalom ennek fő 
okát abban látja, hogy az alapjaiban elhibázott integrációs politikára katalizátorként hatott, hogy az 

5   A török demokrácia-modell egyedülállósága abban rejlik, hogy egyetlen másik országban sem lehetne lemásolni, miután a modern 
török állam politikai, gazdasági és jogi fejlődése egyedi és egy hosszú, évtizedekig tartó folyamat eredményeként jött létre. 

erdoğani soft politika következményeként egy „erős Törökország” képe alakult ki, amellyel a sokszor 
identitásválságban szenvedő nyugat-európai török bevándorlók is azonosulni tudnak.

Általánosságban elmondható, hogy az 1960-as években mind Hollandiában, mind Németország-
ban azon elgondolás fűtötte az Európán kívüli (jelen esetben török) vendégmunkások importálását, 
hogy a gazdasági nehézségek orvosolhatók azáltal, hogy az alacsony képzettségű bevándorlók olyan 
munkaköröket is betöltenek majd (például a nehéz fizikai munkák terén), amelyeket az őshonos 
lakosság kevésbé volt hajlandó elvállalni (Achbari, 2015). A nyugat-európai hatóságok eleinte az-
zal számoltak, hogy a vendégmunkások „majd hazatérnek”, de az eredetileg idénymunkára érkező, 
határozott idejű szerződésekkel rendelkező török munkások is úgy vélekedtek, hogy néhány évnyi 
kemény munka után elegendő pénzt tudnak összegyűjteni, hogy hazatérjenek családjukhoz. Ebből 
adódóan tehát valódi integrációs politika kidolgozására sem került sor a nyugat-európai államokban, 
ám az 1970-es években bekövetkező gazdasági válság mindent megváltoztatott. Többek között a 
tömeges bevándorlással együtt járó negatív hatások, a jóléti állam modelljében fellépő működési 
zavarok fokozódása, a növekvő munkanélküliség, valamint az elhibázott családpolitika (ezek közül 
talán legfontosabb a vendégmunkások családtagjainak adott letelepedési engedélyek) egyre nagyobb 
feszültséghez vezetett az őslakosok és a bevándorlók között (Rostoványi, 2004). Paul Scheffer hol-
land szociológusprofesszor meglátása szerint ebben az idegen környezetben a legtöbb muszlim a 
vallásában keresett menedéket, aminek következtében eszméiket olyan szilárd vallási és kulturális 
intézményekből igyekeztek meríteni, amelyek védelmet biztosított számukra az új, idegen és kiszá-
míthatatlan világban (Scheffer, 2015. p. 11).

Így tehát az 1960-as években érkező első török vendégmunkások hiába váltak fokozatosan holland és 
német állampolgárokká, a kialakult identitásválság közepette az 1980-as években a vallásosságnak 
egy új formája alakult ki a többségi társadalomtól önkéntesen szegregált közösségekben. Az 1990-
es években a legtöbb európai országban a reiszlamizációs tevékenység monopóliumát a Muszlim 
Testvériség és a szalafita ideológia élvezte (Amghar et al., 2007), azonban Hollandiában és Német-
országban – tekintettel a nagylétszámú török kisebbségre – különösen erős hídfőállásokat épített ki 
több török szervezet is. 

Ennek kapcsán fontos megjegyezni azt is, hogy történelmileg nézve a sui generis szekuláris török 
állam a 20. század legnagyobb részében arra törekedett, hogy a nem iszlamista szemléletű muszlim 
szervezeteket támogassa azokban a nyugati országokban, ahol nagyméretű török diaszpóra él. En-
nek célja a Millî Görüşhöz hasonló iszlamista szervezetek ellensúlyozása volt, ám Erdoğan vezetése 
alatt a török állam megfordította a célrendszert, és immáron kifejezetten iszlamista célokért küzdő 
szervezeteket támogat államilag (Vidino, 2019). 
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4. Soft power politika a szürke zónában
Természetesen nem Törökország az egyetlen közel-keleti ország, amely a nyugat-európai muszlimok 
befolyásolásáért küzd, és adott esetben éppen a szekularizmus nyújtotta szabadságjogokkal él vissza. 
A mecsetépítések kérdése Nyugat-Európa mindenütt jelentős problémát jelent, mivel Törökország 
mellett Irán, Szaúd-Arábia és a méretüknél jelentősebb befolyással rendelkező Öböl-menti országok 
(Egyesült Arab Emirátusok, Katar, Kuvait) is részt vesznek az európai muszlimok befolyásolásáért 
folyó diplomáciai versenyfutásban (Avcıoğlu, 2007). Ennek oka, hogy amely ország az építkezést 
finanszírozza, az küldheti az imámot is, aki – a szekuláris berendezkedésből adódóan – a fogadó 
ország felügyelete nélkül radikalizálhatja, vagy moderáltabb esetben pusztán befolyásolhatja a helyi 
muszlim közösséget. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a felsorolt országok vezetése a legtöbb 
esetben egyenesen ahhoz ragaszkodik, hogy ne az európai környezetben szocializálódott s ezáltal a 
helyi szokásokat ismerős imámok kerüljenek a mecsetek élére, hanem a Közel-Keleten kifejezetten 
erre a célra kiképzett, megbízható, és a hatalomhoz hű vallási vezetők (Dassetto & Ferrari, 2007). 

Miután egyértelművé vált, hogy az egykori vendégmunkások nem fognak hazatérni Törökország-
ba, a holland és német kormány is azon álláspontra helyezkedett, hogy az egyre növekvő muszlim 
populáció vallási igényeinek kielégítésében Törökországtól kér segítséget. Törökország az 1970-es 
években még egy sui generis szekuláris országnak számított, ezért az európai kormányok okkal gon-
dolták azt, hogy ha az „iszlám liberálisabb interpretációját” valló török állam küld imámokat a helyi 
muszlim közösség szolgálatára, az célravezetőbb, mintha egy wahabita vagy szalafita mozgalom 
teszi. Így kezdte meg legális működését mindkét országban az 1970-es évek elején a Törökországi 
Vallási Ügyek Igazgatósága (Diyanet İşleri Başkanlığı, a továbbiakban csak Diyanet), amelyet a török 
állam finanszírozott és választotta ki ezáltal a két országba küldött imámokat is (Öztürk, 2020). 
A Diyanet fontosságát kellően szemlélteti önmagában a szervezet roppant mérete is: 2008-ban több 
mint 83 ezer alkalmazottja volt, akiknek a többsége imám, de az is sokatmondó, hogy a Diyanet 
költségvetése meghaladta a török Oktatásügyi Minisztériumét is (Sunier & Landman, 2015). 

A Diyanet esetében kifejezetten prioritás, hogy a szervezet Ankarában jelölhesse ki az általa Hol-
landiába és Németországba küldeni kívánt imámokat, akiknek munkáját aztán a Diyanet képvise-
lői felügyelik az európai nagykövetségeken és konzulátusokon (Sunier & Landman, 2015). Ennek 
kapcsán fontos kihangsúlyozni azt is, hogy az elmúlt években egyre gyakrabban nyertek bizonyítást 
azok a vádak, amelyek szerint a török állam európai nagykövetségei a – diplomáciai immunitásukkal 
visszaélve – kémkedési tevékenységet látnak el. Ezen esetekben a különböző európai török nagykö-
vetségek gyakran működnek együtt vallásos és civil nemkormányzati szervezetekkel egyaránt, ám 
a tevékenységben résztvevő legfontosabb szervezet kétségkívül a Millî Görüş (Öztürk & Sözeri, 
2018). Itt is megmutatkozik tehát, hogy a török soft power legfontosabb, elviekben egymástól füg-
getlen zászlóshajói végső soron a török állam olajozottan működő rendszerének mindössze más-más 
taktikai feladatát ellátó fogaskerekei.

5. A Diyanet Németországban
Az első vendégmunkások letelepedése, családalapítása, valamint családegyesítése nyomán egyre di-
namikusabban növekedett a németországi török kisebbség létszáma, és noha a német népszámlálási 
adatok nem tartják nyilván az etnikai hovatartozást, egyes becslések szerint már 7 millióra tehető a 
török gyökerekkel rendelkező bevándorlók száma napjainkban, ami a lakosságnak közel tíz százalé-
kát jelenti. (Zestos & Cooke, 2020). 

Németországban a Diyanet fiókszervezeteként 1984-ben létrehozott Török-Iszlám Unió a Val-
lásügyi Ügyekért (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, DİTİB) elnevezésű szervezet bír az egyik legje-
lentősebb befolyással. A két szervezet közötti szoros összefonódást, valamint a Diyanet hierarchikus 
felépítését jól mutatja, hogy a Diyanet aktuális vezetője (jelenleg Prof. Dr. Ali Erbaş,) egyidejűleg 
birtokolja DİTİB tiszteletbeli elnöke és Felügyelő Bizottságának elnöke titulust is (DİTİB, 2021). 
Ali Erbaş elkötelezettségét a nagyhatalmi oszmán tradíciók iránt kellően szemlélteti, hogy amikor 
Erdoğan elnök kihirdette a Hagia Sophia múzeum mecsetként való újranyitását 2020-ban, akkor a 
pénteki prédikáció során a Diyanet elnöke karddal az oldalán lépett a pulpitusra prédikációt tartani 
és kinyilvánította, hogy ez volt az oszmán uralkodók szokása is (Yaşar, 2022. p. 10). Miután a Dİ-
TİB több mint 900 mecsetet üzemeltet, és ezáltal tart felügyelete alatt Németországban (Carol & 
Hofheinz 2022), Ali Erbaş rendelkezik afelett, hogy az Ankarában kiképzett imámok Németország 
mely részén fognak szolgálatot teljesíteni. A DİTİB-en keresztül a Diyanet befolyása Németország-
ban megkerülhetetlen: ernyőszervezetként 896 szervezetet fog össze, ami több mint az országban 
működő összes többi mozgalomnak összesen (Sunier & Landman, 2015). 

A szervezettel szemben gyakori vád, hogy „Ankara hosszú karja”-ként működik, például háborús 
propagandát folytat a kurd kisebbség tagjaival szemben, az önkéntes szegregáció bátorításával párhu-
zamos társadalmakat hoz létre, vagy, hogy a DİTİB imámjai Fethullah Gülen rejtőzködő támogatói 
után kémkednek, akit Erdoğan török elnök a 2016-os katonai puccskísérlet fő felelősének tart (Carol 
& Hofheinz, 2022). De a szervezet kapcsán Észak-Rajna-Vesztfália parlamentje azt is aggasztónak 
találta egy 2019-es jelentésében, hogy a DİTİB összeköttetésben áll a Muszlim Testvériség radikális 
csoportjával is (Észak-Rajna-Vesztfália tartományi parlamentje, 2019).

A Diyanet ankarai központja általában négy-vagy ötéves időtartamra küld imámokat az európai or-
szágokba, aminek célja – a kritikák szerint – annak meggátolása, hogy a vallási elöljárók megismer-
jék a helyi szokásokat és kultúrát, és ezáltal lokálisan beágyazódjanak. Az utóbbi években azonban 
az a tendencia is megfigyelhető, hogy a szervezet az imámok törökországi kiképzése során nyelvi 
kurzusokat szervez az isztambuli Goethe Intézettel együttműködve, valamint a befogadó ország 
történelmével és kultúrájával megismerteti őket (Sunier & Landman, 2015). 

Németország esetében különösen igaz, hogy a Diyanet tetemes mértékben járul hozzá az új mecsetek 
építéséhez, főleg olyan formában, hogy kölcsönöket biztosít a helyi török közösségnek. Ennek ered-
ményeképp a Diyanet ernyőszervezetei váltak a legnagyobb mecsetépítővé Európában, amit kellően 
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szemléltet, hogy a Németországban újonnan felépített 162 mecsetből 130 a DİTİB igazgatása alá 
tartozik (Sunier & Landman, 2015). A DİTİB a mecsetek igazgatása mellett az állami iskolák val-
lásos edukációjában, nyelvtanfolyamok szervezésében, valamint szociális és ifjúsági képzésekben is 
részt vesz (Carol & Hofheinz, 2022). 

6. A Millî Görüş Németországban
1976-ban a Millî Görüş Németországban is megjelent, több névváltoztatás után a szervezet végső 
nevét (Islamische Gemeinde Millî Görüş, IGMG) 1994-ben nyerte el, amelynek főhadiszállása szinte 
a kezdetektől fogva a Köln városához közel eső Kerpen településén van. Az 1980-as török katonai 
puccs következtében jelentősen megerősödött a szervezet európai szárnya, hiszen az üldözéstől tar-
tó szimpatizánsok Németországba telepedtek le. Ezt követően a Millî Görüş jelentős hálózatépítő 
terjeszkedésbe kezdett több más európai országban (például Ausztriában, Belgiumban, Dániában, 
Hollandiában, Franciaországban és Svédországban) is, amelyet a kölni központból igazgattak. A lét-
rehozott nemzeti ernyőszervezetek élére egyenesen az IGMG nevezi ki az elnököket, hiszen Né-
metországban található a Millî Görüş legnagyobb európai szárnya (Sunier & Landman, 2015). Jól 
mutatja mindezt, hogy az Európában hivatalosan regisztrált 640 helyi szervezet közül – amelyek 
több mint 170 ezer tagot tömörítenek – 324 Németországban található. Az IGMG szerint, ha ehhez 
hozzászámoljuk – az iszlám szempontjából egyik legfontosabb kötelességnek tekintett – pénteki 
imákon rendszeresen résztvevők számát, akkor csak Németországban egy 550 ezres közösségről be-
szélhetünk (IGMG, 2022). A Millî Görüş fennhatósága alá 514 mecset tartozik Európában (Taam, 
2020), amiből 323 Németországban található (Wöhler-Khalfallah, 2014). 

Mindennek fényében nem véletlen, hogy a hatóságok Európa-szerte folyamatosan aggodalmukat 
fejezik ki Millî Görüş-sel kapcsolatban. A német szövetségi és állambiztonsági szolgálatok érté-
kelése szerint a szervezet nem tekinthető terrorista csoportnak, mivel demokratikus keretek között 
cselekszik, és nem támogatja az erőszakot. Azonban a német hatóságok is tudatában vannak annak, 
hogy a Millî Görüş által képviselt nyugatellenes, és antiszemita nézetek negatív hatással vannak az 
újonnan érkezett török bevándorlók integrációjára és ezáltal a társadalmi kohézióra is (Vidino, 2019). 
Alsó-Szászország biztonsági hatóságai 2011-ben úgy fogalmaztak, hogy „a kiterjedt Korán kurzu-
sok, házifeladat csoportok, nyári táborok és sportesemények által az IGMG valójában a szervezethez 
akarja kötni a fiatalokat, és indoktrinálni a muszlimokat Erbakan programjával, egészen konkrétan 
az „igazságos rend” politikai ideológiájával” (Alsó-Szászországi Alkotmányvédelmi Hivatal, 2011. 
pp. 73–75).

Azonban azt is ki kell emelni, hogy 2014-től kezdve a német Alkotmányvédelmi Hivatal (Bun-
desamt für Verfassungsschutz, BfV), valamint tartományi hatóságai leállították az IGMG megfi-
gyelését, arra hivatkozva, hogy a szervezet által képviselt ideológia elutasítja az erőszakot, ráadásul 
évek óta a „Törökországtól való elszakadás jelei mutatkoznak” (Alsó-Szászországi Alkotmányvédel-
mi Hivatal, 2019. p. 174).

7. Kifizetődő diaszpóra-politika Németországban
Noha a korábbi évtizedekben a kettős állampolgárság intézménye csak bizonyos korlátok között 
tudott érvényesülni Németországban, 2014-ben az ország vezetése lehetővé tette, hogy a külföldi 
állampolgárságú szülők gyermekei felvehessék a szülők állampolgárságát és a német állampolgársá-
got is. Korábban az Európán kívülről származó, bevándorló családba született gyermekeknek 18–23 
éves koruk között el kellett döntenie, hogy a német állampolgárságot vagy szüleik állampolgárságát 
választják. Nem meglepő módon, a tilalom megszüntetése főképp a helyi török kisebbségnek kedve-
zett, ami megnyitotta az utat azelőtt, hogy a kettős állampolgárságú németországi törökök beleszól-
janak a török belpolitikába is (Anadolu, 2013).

A törvényváltoztatás utáni első, 2014-es török elnökválasztáson a Németországban élő kettős ál-
lampolgároknak mindössze a 19%-a vett részt, azonban a 2017-es alkotmánymódosító népszavazá-
son, valamint a 2018-as parlamenti- és elnökválasztáson is a részvételi arány meghaladta a 45%-ot. 
A 2018-as választás során az Erdoğan vezette AKP ezen szavazatoknak 56,3%-át szerezte meg, 
amivel népszerűbbnek bizonyult a németországi törökök körében, mint az anyaországban voksolók 
körében, ahol a lakosságnak mindössze 42,56%-a szavazott az AKP-ra. A párt diaszpóra-politikája 
tehát kifizetődőnek bizonyult, amit jól mutat, hogy kivétel nélkül szinte az összes német nagyváros-
ban 50% feletti eredményt ért el az AKP. A török állam által bevetett soft power eszköztár sikerrel 
teremtette meg az „erős Törökország” képét, amellyel érzelmi szinten is rengeteg külföldön élő török 
tudott azonosulni: a Németországban élő törökök szerint többek között az AKP-kormányok alatt 
pozitív szociogazdasági változásokon ment keresztül a származási országuk, valamint a kormány-
zati szolgáltatások minősége Törökországon belül és kívül is egyaránt javult. Mindemellé társul, 
hogy Erdoğanban egy olyan karizmatikus vezetőt, szinte apafigurát látnak, aki védelmezi a török 
diaszpórát, és ezért minden tiszteletet megérdemel. Egy másik emocionális faktornak tekinthető, 
hogy a török elnök politikáját támogató, annak idején még vendégmunkásként érkező törökök, és 
leszármazottaik Anatólia – sokszor igencsak elmaradott – vidéki területeiről származnak, ahol a régi 
politikai és gazdasági rendszerben nem volt számukra lehetőség a kitörésre (Adar, 2020). 

A Törökországból való kivándorlás időszakában ezek a vendégmunkások a Millî Görüş megalapító 
Erbakan támogatói voltak (Sunier & Landman, 2015). Az egykori vendégmunkásoknak ezen szeg-
mense azért is támogatja Erdoğant, mert ezzel megakadályozhatónak tartják, hogy az annak idején 
Mustafa Kemal Atatürk által alapított, és Törökország 20. századi történelmét meghatározó Köz-
társasági Néppárt (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) visszatérjen a hatalomba. Ezen érzések különösen 
a Millî Görüş-közeli választók esetében megfigyelhetők, ami egyben azt is jelenti, hogy a vallásos, 
németországi török gyökerű bevándorlók a CHP-t erősen szekularista törekvésekkel kapcsolják ösz-
sze, amely pártnak célja a vallási értékek visszaszorítása a jog, az oktatás és a család területén (Adar, 
2020).
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8. Taktikai együttműködés Hollandiában
A muszlim bevándorlók tömeges beáramlása Hollandiába szintén az 1960-as évek gazdasági nehéz-
ségei folyományaképp indult meg, aminek orvoslása érdekében a kormány megállapodásokat kötött 
Törökországgal és Marokkóval. Németországhoz hasonlóan, a vendégmunkások az őshonos holland 
lakosság által kevésbé preferált munkakörökben helyezkedtek el, önkéntes szegregációba vonulva a 
többségi társadalomtól (Achbari, 2015). Miután azonban a holland állam is átmenetinek tekintette 
a „munkaerő kölcsönzést”, ezért integrációs stratégia kidolgozására sem került sor, amit tovább te-
tézett, hogy családegyesítések és a muszlimok magasabb termékenységi rátája következtében a török 
kisebbség létszáma 1975 és 2014 között 37 ezerről közel 400 ezerre nőtt (Ersanilli, 2014). 

Az is rávilágít az integrációs stratégia hiányára, hogy 1983-ban Hollandia és Törökország megál-
lapodást írt alá, amely lehetővé tette az ankarai kormány számára, hogy saját imámokat küldjön a 
növekvő török–muszlim közösség igényeinek kielégítésére. Tekintettel arra, hogy Törökország ak-
koriban még sui generis szekuláris berendezkedésű állam volt, a török kormány iszlámról alkotott 
elképzelését a holland hatóságok mérsékeltnek tekintették (Öztürk & Sözeri, 2018). Azonban Er-
doğan 2003-as hatalomra kerülése valódi paradigmaváltást idézett elő az ország külpolitikájában, és 
egyúttal új alapokra helyezte a hollandiai török kisebbség helyzetét is. Az ezt követő évtizedekben 
pedig a multikulturalizmust értéknek tekintő holland kormányok eszköztelennek bizonyultak a tö-
rök kormány soft power politikájának ellensúlyozása terén.

Ahogyan arról már korábban szó esett, az „Ankara hosszú karja” kifejezés Hollandiából származik, 
ahol mind a politikában, mind a médiában egyre gyakrabban utalnak ily módon a török kormány 
puha hatalmi jelenlétére (Reuters, 2016). A helyi török diaszpóra mobilizálása érdekében Ankara 
– Németországhoz hasonlóan – jelentős összeget fektetett be az országban, amelyek noha sok eset-
ben valóban csak lobbitevékenységből, érdekképviseletből és oktatási kérdések elősegítéséből áll, ám 
egyes tevékenységeknek „tisztességtelen céljai” is vannak (Vidino, 2019). 

Ezen probléma létezésére kellően rávilágít, hogy 2004-ben a holland kormány hajlandó lett volna 
létrehozni és pénzügyileg támogatni egy holland iszlám teológiai programot olyan imámok képzé-
sére, akik ismerik a holland értékeket, normákat és általában az európai kontextust (Öztürk & Sö-
zeri, 2018). A Diyanet hollandiai fiókja (Islamistische Stichting Nederland, ISN) azonban megtagadta 
az együttműködést, a szakértők szerint azon okból kifolyólag, hogy ezáltal a szervezet elveszítette 
volna monopóliumát a Hollandiában szolgálatot teljesítő, és az Ankarához hű imámok felett (Sözeri 
et al., 2019). Első ránézésre meglepőnek tűnhet, hogy a Millî Görüş aláírta ezt a megállapodást, 
ám miután mindkét szervezet a török állam befolyása alatt áll, nem lehet kizárni annak lehetősé-
get, ezen döntés csak taktikai elemnek tekinthető, ezzel is azt a benyomást keltve, hogy egymástól 
független, és az iszlám különböző interpretációját valló szervezetekről van szó. Ezen hipotézist erő-
sítheti, hogy a Millî Görüş hollandiai befolyása eltörpül a Diyaneté mellett: 2007-ben összesen 475 
mecsetet tartottak nyilván Hollandiában, amiből 242 török igazgatás alatt állt (FORUM – Institute 
for Multicultural Affairs, 2010), ebből 146 a Diyanet (Öztürk & Sözeri, 2018), míg 23 a Millî Görüş 
fennhatósága alá tartozott (Yükleyen, 2010).

A fenti okokból fakadóan nem meglepő tehát, hogy napjainkra már a holland közbeszéd is erősen 
kritikussá vált a Diyanet által igazgatott mecsetekkel szemben, mivel a szervezet legtöbbször olyan 
imámokat alkalmaz, akik nem beszélnek hollandul, és nem ismerik Hollandia társadalmi kont-
extusát. Noha az elmúlt években az ISN kiválasztott 23 jelöltet a holland–török fiatalság köréből, 
akiket Törökországba küldött teológiai képzésre, és közülük azóta hárman imám-asszisztensként 
dolgoznak a holland mecsetekben (Sunier & Landman, 2015), ám ez a program továbbra is a török 
állam érdekeit képviseli. Ennek egyik legfőbb oka – a témában jártas szakértők szerint –, hogy a 
Diyanet hollandiai mecsetei a török állam iránti hűséget propagálják anélkül, hogy előmozdítanák 
a befogadó országba való integrációt, de azt is aggasztó tendenciának lehet tekinteni, hogy egyre 
több diák tanul a Diyanet mecsetiskoláiban (Öztürk & Sözeri, 2018). A hollandiai Diyanet (vagyis 
az ISN) elnöke egyben a vallási ügyek hágai attaséja is (Sunier & Landman, 2015), amiből szintén 
diplomáciai botrány lett 2016-ban, miután az akkori elnököt, Yusuf Acart kémkedéssel (konkrétan 
a gülenisták listázásával) vádolták meg a holland hatóságok, és emiatt persona non gratának nyilvá-
nították (Reuters, 2016). 

A Diyanet Hollandiában is a mecsetépítések egyik legfőbb patrónusa, az országba küldött imámokat 
mind edukációs, mind anyagi szempontból bőkezűen támogatja, ami okkal veti fel annak gyanúját, 
hogy a török gyökerekkel rendelkező muszlimoktól – a kettős állampolgárság intézménye által – a 
török kormányhoz való lojalitást is megköveteli (Öztürk & Sözeri, 2018). Mindemellett a török kor-
mány a mecsetekben zajló közösségi jelleget öltő befolyásoláson túl az egyének szintjére is sikeresen 
tudja eljuttatni narratíváját a médián keresztül. A felmérések szerint a török gyökerű hollandok több 
mint 80%-a néz naponta török csatornákat, amely csoporton belül 90% azoknak az aránya, akik 
kizárólagosan csak török nyelvű adásokat néznek (Bahçeli, 2018).

9. Iszlám radikális párt a holland parlamentben
A török soft power erősségét Hollandiában az is kellően demonstrálja, hogy török és marokkói be-
vándorlók által alapított, nyíltan integrációellenes DENK nevű pártot (amelynek jelentése hollandul 
„gondolkodj”, törökül pedig „egyenlőség”) több szakértő egyenesen „Erdoğan szatellit-pártjának” 
tartja, miután az rendre a török elnök érdekeit képviseli (Dogan, 2020. p. 152). Jelen elemzés kere-
teit szétfeszítené a DENK -jelenség túlzottan részletes bemutatása, ám egy fejezet keretében mégis 
érdemes lehet kifejteni, hogy a párt több ponton is kötődik az AKP-hoz. A pártot két első generációs 
bevándorló, az isztambuli születésű Tunahan Kuzu, valamint a büyükkışlai születésű Selçuk Öztürk 
alapította 2015-ben, miután egy – később antiszemita alakot öltő – botrány miatt a két politikust 
kizárta sorai közül a holland Munkáspárt (Partij van de Arbeid, PvdA). A botrányt az robbantotta 
ki, hogy neves zsidó családból származó Lodewijk Asscher munkáspárti politikus – aki akkoriban 
a miniszterelnök-helyettesi és a társadalmi ügyekért felelős miniszteri pozíciót is birtokolta – in-
dítványozta (Veszprémy, 2021), hogy a Diyanethez hasonló török szervezeteket (NL Times, 2015) 
helyezzék szigorúbb biztonsági megfigyelés alá, amiért azok a „török–iszlám identitást erősítik” és 
„eltávolodnak a holland szokásoktól”. Ekkor még csak „kirekesztőnek” nevezték Asschert, ám egy 
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évvel való távozásuk után a pártból „diszkrimináló miniszternek nevezték” és explicit módon utaltak 
zsidó származására. Az ezt követő években a párt jelöltjei és vezetői egyre gyakrabban keveredtek 
antiszemita botrányokba, Izrael elleni rágalomhadjáratba kezdtek, amivel párhuzamosan radikálisan 
palesztinpárti álláspontjuknak is hangot adtak, sőt 2016 szeptemberében Kuzu pártelnök a kamerák 
kereszttüzében utasította vissza a holland alsóházba látogató Benjámín Netanjáhú izraeli miniszter-
elnök kézfogását (Veszprémy, 2021. pp. 65–71). 

A párt 2017 márciusában újabb botrányba keveredett, miután a 2017-es török alkotmánymódosí-
tó népszavazást megelőzően a holland kormány visszavonta a török külügyminiszter, Mevlüt Ça-
vuşoğlu repülőgépének landolási engedélyét, arra hivatkozva, hogy a helyi török kisebbség körében 
történő kampányolása „veszélyt jelent a közrendre és biztonságra”. Çavuşoğlu egy rotterdami poli-
tikai gyűlésen mondott volna beszédet, azonban a holland alkotmány szerint az országban illegális 
olyan tüntetést tartani, amely egy másik ország belpolitikáját érinti. A DENK-en kívül az összes 
parlamenti párt támogatta a kormány döntését, ami végül egy súlyos holland–török diplomáciai 
botránnyá eszkalálódott (Al Jazeera, 2017). A párt mindezek mellett az örmény népírtás tényét ra-
dikálisan tagadja, amit kellően szemléltet, hogy 2018 februárjában a parlament alsóházában tartott, 
genocídium elismerését célzó szavazás során csak a DENK képviselői szavaztak az indítvány ellen 
(Asiran, 2018).

A DENK retorikája szerint „strukturális rasszizmus” uralkodik Hollandiában, amiért egy „rassziz-
mus nyilvántartás” felállítását, valamint az „őshonos” és „integráció” kifejezésék eltörlését is követe-
lik a DENK képviselői. Mindezek mellett pedig azt követeli a párt, hogy a kormány finanszírozza az 
imámok képzését – anélkül, hogy a tantervbe beleszólna – akiket a mecsetek mellett az egészségügy, 
a katonaság, az iskolák és a börtönök integráns részévé kell tenni, hiszen csak a DENK érvelése 
szerint „csak így lehetnek olyan imámok, akik ismerik a társadalmat és részesei is annak” (DENK 
Politikai Manifesztó, 2015. pp. 13; 25).

Szembetűnő, hogy ez a retorika leginkább a Diyanet nézőpontját tükrözi, amely ragaszkodik a hollan-
diai török imámok feletti befolyás megőrzéséhez az Ankarához való hűség megtartásához. Éppen ezért 
az sem meglepő, hogy a Diyanet vezette mecsetekben a DENK szabadon kampányolhatott a 2017-es 
általános holland választást megelőzően (Vrijsen, 2017), ami jelentős mértékben hozzájárulhatott ah-
hoz, hogy a párt végül bekerült a parlamentbe és több mint 200 ezer szavazatott szerzett. Amszterdam, 
Hága és Rotterdam bizonyos, néhány esetben már többségében muszlimok által lakott választókerüle-
teiben, a párt több helyütt a szavazatok 30-50%-át szerezte meg (Vermeulen et al., 2020).

Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy azon argumentációt, amely szerint a DENK „Erdoğan sza-
tellit-pártja” kissé gyengíti, hogy 2020 márciusa óta a marokkó származású Farid Azarkan a párt 
elnöke, miután elődje, a török származású Tunahan Kuzu folyamatos botrányai miatt lemondani 
kényszerült. Ám az is szembetűnő, hogy a párt Törökország-politikája azóta mit sem változott, és 
Kuzu továbbra is a párt legmeghatározóbb politikusa, és kapcsolatrendszere révén valószínűsíthető-
en de facto vezetője (Aslan, 2021). Erre enged utalni az is, hogy korábbi bejelentésével ellentétesen 
mégsem vonult vissza a politikától mandátuma 2021-es lejárta után, és miután a DENK ismét siker-
rel ugrotta meg a bejutási küszöböt, továbbra is képviselő maradt.

A hágai székhelyű Szociális és Kulturális Tervezési Iroda (Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP) 
2016-os kutatása arra világított rá, hogy a hollandiai törökök 54%-a inkább törökként identifikálja 
magát, mint hollandként (Bahçeli, 2018). Ennek fényében nem meglepő, hogy a 2017-es általános 
holland választáson a török gyökerű bevándorlók 47%-a szavazott a DENK-re (Vermeulen et al, 
2020), míg a szintén 2017-es török alkotmánymódosító népszavazás során a török–holland kettős 
állampolgárok 51%-a vett részt a referendumon, akiknek 71%-a támogatta a politikai rendszer meg-
változtatását. A 2018-as török parlamenti választások során hasonló részvételi arányok mellett 62% 
támogatta az AKP-t, amivel érdemes szembeállítani, hogy Törökországban mindössze a lakosság-
nak 52%-a szavazott a török elnök pártjára (Gerstenfeld, 2018). 

10. Összefoglalás
A fentiek alapján kirajzolódik tehát, hogy a Recep Tayyip Erdoğan által vezetett AKP 2003-as ha-
talomkerülése után egy asszertívabb külpolitika folytatásába kezdett bele, aminek Nyugat-Európá-
ban az egyik legfőbb sarokköve a helyi török közösségek támogatásának megnyerése. Hollandiában 
és Németországban a Diyanet és a Millî Görüş egyaránt a szegregációt elősegítő, és ezáltal a török 
gyökerű bevándorlók sikeres integrációját meggátoló szereplőként lépett fel, amely immáron húsz 
éve a regnáló török kormány támogatásával is párosul. Miután Ankara jelentős pénzügyi támogatást 
is folyósít ezen szervezetek kiterjedt tevékenységének finanszírozására, ezáltal a török állam legbefo-
lyásosabb soft power eszközévé váltak a vizsgált két országban. Mindezt kellően szemlélteti, hogy a 
mecsetépítések, az intézmények fenntartása és az imámok kijelölése által Ankara megkerülhetetlen 
befolyása alatt áll a hollandiai és németországi török kisebbség vallási igényeinek kielégítése. 

A kettős állampolgárság intézményét korlátozó jogszabályok megváltozásával pedig a török állam 
immár politikai tőkét is képes kovácsolni diaszpóra-politikájából, ahogyan ez szembetűnővé vált a 
2017-es alkotmánymódosító népszavazás – valamint az ezt követő parlamenti és elnöki választások 
– során is. Első ránézésre paradoxonnak tűnhet, hogy éppen a nyugati demokráciákban új életet 
kezdő bevándorlók – és leszármazottaik – hatalmazták fel Erdoğant kvázi teljhatalommal, azonban 
a tanulmány rávilágított arra is, hogy az egykori vendégmunkások Anatólia vidéki területeiről ér-
keztek Európába, ráadásul Necmettin Erbakan nacionalista–iszlamista programjának voltak támo-
gatói. Miután Erbakan egyben Erdoğan politikai mentora, valamint a Millî Görüş megalapítója is, 
nem szolgál meglepetésként, hogy a török elnök rendre képes mozgósítani a szervezet ideológiájával 
szimpatizáló európai törököket, akik a korábbi évtizedekben a szekuláris és katonai rezsimek uralma 
alatt elmenekülni kényszerültek az országból. 

Noha a holland és német hatóságok alkotmányvédelmi szempontból – az erőszak elutasítása miatt 
– nem tartják veszélyesnek a Diyanet és a Millî Görüş tevékenységét, azonban egyre inkább egy 
kettős lojalitás kialakulásának lehetünk tanúi a török állam felé. A tanulmány alapján levonható az 
a következtetés is, hogy noha a Diyanet és a Millî Görüş által alkalmazott eszközök, taktikai meg-
fontolások és ideológiai mozgatórugók eltérőek lehetnek, a stratégiai cél mégis azonos, ami nem más, 
mint az ankarai vezetés befolyásának erősítése.
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A 2017-es alkotmánymódosító népszavazás eredményei (a résztvevők és a támogatók aránya) alapján 
kirajzolódik, hogy a holland–török, valamint a német–török kettős állampolgárok harmada aktívan 
támogatja Erdoğan politikáját. Hollandiában a helyzet már odáig eszkalálódott, hogy a DENK nevű 
párt a parlamentben képviseli a török elnök érdekeit, és noha a párt felett nyilvánvalóan létezik egy 
üvegplafon, a jelenség létezése ettől még komoly politikai és társadalmi turbulenciákat lehet képes 
okozni. Összességében tehát megállapítható, hogy az Erdoğan vezette AKP sikerrel épített ki olyan 
hídfőállásokat Hollandiában és Németországban, amelyek egyrészről destabilizációs hatással bírnak 
a vizsgált országokban – ezzel is erősítve a török állam befolyását–, míg a regnáló török hatalomnak 
belpolitikai téren stabilitást nyújtanak.
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